Sun Professional
Koneastianpesujauhe

Kuvaus tuotteesta
Sun Professional jauhe on kehitetty astianpesukoneisiin, joihin pesuaine
annostellaan käsin. Tehokas koostumus kaikenkovuisissa vesissä.

Ominaisuudet
Sun Professional jauhe sopii sekä lyhyisiin että pitkiin pesuohjelmiin. Sun
Professional jauheen sisältämät emäkset poistavat tehokkaasti rasvalikaa,
entsyymit valkuais- ja tärkkelyslikaa sekä happeen perustuva valkaisuaine mm.
kahvin ja teen aiheuttamia väritahroja. Jauhe sisältää myös
kompleksointiainetta, joka estää saostumien muodostumista kaikissa
vesiolosuhteissa. Jauheen tehokkaan koostumuksen ansiosta astioista tulee
puhtaat ja myös astianpesukone pysyy puhtaana.

Edut
• Erittäin hyvä pesutulos
• Happeen perustuvan valkaisuaineen ansiosta tehokas kahvi-, tee- ym.
värillisten tahrojen poistaja
• Entsyymien ansiosta tehokas tärkkelys- ja proteiinilian poistaja
• Sopii kaikenkovuisiin vesiolosuhteisiin
• Hyvin juokseva jauhe, mikä helpottaa annostelua
• Voi käyttää sekä pitkissä että lyhyissä pesuohjeilmissa

Käyttöohje
Kotitalouskoneet
Annostele Sun Professional jauhetta 20-25 ml (1-2 rkl) pesujauhelokeroon.
Yksitankkikoneet
Vesimäärä
Alkuannostus (ml/l) <20 l
20 – 40 l
40 – 60 l
Lisäannostus (ml/l) jokaisen 5 pesun
jälkeen

Pehmeä
<7
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Keskikova
7 - 14
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Kova
14 – 21
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240
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Pakkauksessa on mukana annostelumitta (140 ml)
jatkuu

Sun Professional
jatkuu
• Vältä irtolikaa astianpesukoneessa: kaavi ruuantähteet astioilta ja esiliota vaikeat likatahrat enintään +35 °C
lämpöisessä vedessä.
• Täytä astianpesukone valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
• Puhdista säännöllisesti astianpesukoneen sisäosat kuten sihdit, jolloin pesutulos pysyy hyvänä.
• Varmistaaksesi parhaan pesutuloksen käytä Sun Professional jauheen kanssa Sun Professional
Huuhtelukirkastetta. Sen erityiskoostumus varmistaa astioiden nopean kuivumisen ilman pisaranjälkiä.
Suositeltavat käyttölämpötilat
Esihuuhteluvesi: korkeintaan
35 °C
Pesuliuos:
n. 60 °C
Pumppuhuuhtelu:
n. 70 °C
Loppuhuuhtelu:
n. 85 °C

Tekniset tiedot
Ulkonäkö:
pH (1% liuos)
Suhteellinen (kg/l)

Valkoinen jauhe
10,5
1050 g / litra

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää spesifikaationa.
EY 89/542:n mukaiset ainesosat:
Ionittomia tensidejä
<5%
Happeen perustuvat valkaisuaineet 5-15 %
Fosfaatit
15-30 %
Entsyymejä

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Sun Professional jauhe soveltuu useimmille suurkeittiöissä tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään
ohjeiden mukaisesti.

Ympäristötiedot
Pahvirumpu on valmistettu uusiokartongista ja sen kansi on polyeteenimuovia ja ne voidaan kierrättää
materiaaliuusiokäytössä tai vaihtoehtoisesti energiahyötykäytössä polttamalla. Käytetyistä raaka-aineista sekä
muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

Pakkaustiedot
Tuotenumero
7508538
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Pakkauskoko
6 kg

Pakkausmuoto
pahvirumpu
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